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CAPÍTOL XIII 
De la modificació de la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 
Generalitat, quant a l’objecte, denominació i adscripció de l’Institut Valencià d’Acció 
Social (IVAS) 
 
Article 46 

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, 
quant a la denominació, objecte i adscripció de l’entitat de dret públic Institut Valencià 
d’Acció Social, que queda redactada de la manera següent: 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA 
 
1. L’entitat de dret públic Institut Valencià d’Acció Social passa a denominar-se 
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), conservant la seua naturalesa 
d’entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, 
recursos i plena capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de desenvolupament 
de la política de la Generalitat en l’àmbit del benestar social, la dependència, l’atenció a 
les persones amb diversitat funcional, la protecció, salvaguarda i càrrecs tutelars de les 
persones amb capacitat modificada judicialment atribuïda a la Generalitat, així com de 
la prestació, assistència i execució d’actuacions en matèria de serveis socials i atenció 
social i sanitària. 

2. L’Institut es regirà pel que preveu aquesta disposició addicional i les disposicions 
que la despleguen, en especial, el reglament de funcionament de l’entitat que establirà 
les seues funcions, la seua estructura organitzativa i la composició i atribucions dels seus 
òrgans, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda, del Sector 
Instrumental i de Subvencions, les normes de dret privat que se li apliquen i per la resta 
de l’ordenament jurídic. L’Institut podrà comptar amb personal funcionari i laboral en 
els termes que preveu la legislació de funció pública. 

3. Als efectes del que preveu la normativa de contractació pública, l’Institut 
Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) tindrà la consideració de mitjà propi i servei 
tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, 
i se li podrà encarregar la realització de treballs i tasques incardinades en l’àmbit de les 
seues competències. Els encàrrecs establiran els termes i les condicions de la realització 
dels treballs i tasques esmentats. 

4. L’entitat de dret públic Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) queda 
adscrita a la Vicepresidència del Consell i conselleria competent en matèria de serveis 
socials. 


